Laudacja na cześć mgra inż. Romana Zimki, przyjmującego od społeczności akademickiej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie medal
„Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie”

Wasze Magnificencje Rektorzy,
Panie Ministrze,
Szanowny Panie Magistrze,
Wysoki Senacie,
Dostojni Profesorowie i zaproszeni Goście,
Szanowni Państwo Pracownicy i Studenci.

W tym szczególnym dla naszej społeczności akademickiej dniu, jakim jest inauguracja
dwudziestego roku działalność naszej uczelni, przypadło mi w zaszczytnym udziale oddać cześć
Panu mgr. inż. Romanowi Zimce, który otrzyma dziś medal „Zasłużony dla Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie”.
Roman Zimka urodził się 17 listopada 1961 roku w Krośnie, jako syn Juliana Zimki
i Jadwigi z Wójtowiczów. Jego ojciec był nauczycielem matematyki w Liceum im. Mikołaja
Kopernika w Krośnie.
W 1968 roku rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 6 w Krośnie, a następnie
kontynuował ją w Liceum im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. Wykazał się szczególnymi
uzdolnieniami w zakresie nauk technicznych, co zaowocowało udziałem w olimpiadach:
matematycznej, fizycznej i wiedzy technicznej. W 1980 roku rozpoczął studia na Wydziale
Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej na kierunku Podstawowe Problemy Techniki
w specjalności mechanika stosowana, które skończył w 1985 roku. Bezpośrednio po
zakończeniu studiów, w styczniu 1986 roku mgr inż. Roman Zimka rozpoczął pracę w
Przedsiębiorstwie Budownictwa Komunalnego w Krośnie w charakterze inżyniera budowy,
gdzie brał udział przy wdrożeniu systemu komputerowego kosztorysowania i rozliczania robót
budowlanych. W czerwcu tego samego roku przeniósł się do Krośnieńskiego Kombinatu
Budowlanego, gdzie został Kierownikiem Przygotowania Produkcji.
W grudniu 1990 roku mgr inżynier Roman Zimka zdobył uprawnienia do projektowania
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Powstały wówczas liczne projekty
konstrukcyjne uświetniające architekturę naszego regionu, m.in. projekt Szkoły Podstawowej
w Starej Wsi czy projekt nowego kościoła w Bliznem.
W czerwcu 1994 roku (miał zaledwie 33 lata) Pan Roman Zimka został wybrany
Prezydentem Miasta Krosna i pełnił tę funkcję do listopada 2002 roku. Okres jego rządów w
krośnieńskim magistracie to czas rozwoju i modernizacji miasta. W trakcie swej kadencji

utworzył Wydział Inwestycji Urzędu Miasta, który prowadził prace związane z rozbudową
infrastruktury miejskiej. W związku z wprowadzeniem reformy samorządowej wdrożył
w krośnieńskim magistracie kompetencje przekazane miastom na prawach powiatu, a
następnie: Geodezji, Architektury, Komunikacji, Oświaty, które przejęły realizację nowych
zadań urzędu. To właśnie z inicjatywy ówczesnego Prezydenta Miasta Krosna została
wybudowana nowa oczyszczalnia ścieków, rozbudowano sieć kanalizacji miejskiej, rozpoczęto
inwestycję nowoczesnej hali sportowej przy ul. Bursaki, rozbudowano i zmodernizowano
infrastrukturę drogową miasta, zlecono wykonanie opracowania projektu przebudowy i
modernizacji Domu Kultury przy ul. Kolejowej (obecne RCKP), utworzono Towarzystwo
Budownictwa Społecznego i zaadaptowano pierwsze nieruchomości do celów
mieszkaniowych, wykonano prace remontowe krośnieńskiego Rynku, dokonano renowacji w
kościołach oo. Franciszkanów i oo. Kapucynów, przeniesiono siedzibę Urzędu Miasta do
nowego budynku. Prowadził także rozmowy z ówczesną Minister Skarbu Państwa o przejęcie
krośnieńskiego lotniska. Był także jednym z inicjatorów zaproszenia do Krosna Jana Pawła II i
razem ze władzami kościelnymi przygotował wizytę Ojca świętego w naszym mieście.
Jedną z najważniejszych i najcenniejszych inicjatyw Pana Romana Zimki, jako
Prezydenta Miasta Krosna, było podjęcie działań zmierzających do utworzenia w Krośnie
uczelni wyższej. Wspólnie z Panem mgr Franciszkiem Tereszkiewiczem, Rektorami,
Dziekanami i Profesorami z ośrodków akademickich Krakowa i Rzeszowa uczestniczył w
licznych spotkaniach zespołu przygotowującego strategię postępowania co do powołania
uczelni, a także mobilizował władze wojewódzkie i oświatowe, do podjęcia działań w
powyższym zakresie. Współuczestniczył w rozmowach z władzami Akademii Górniczo –
Hutniczej w Krakowie, w sprawie współpracy i patronatu naukowo-dydaktycznego nad
inżynierskimi kierunkami studiów. Skutecznie zachęcił miejscowych przedsiębiorców do
poparcia starań o utworzenie uczelni wyższej w naszym mieście. Nie bez znaczenia pozostaje
także deklaracja z 22 grudnia 1998 r., złożona przez Pana Romana Zimkę do Ministra Edukacji
Narodowej, o udzieleniu poparcia i pomocy finansowej miasta dla powstającej uczelni. W tym
trudnym dla naszej uczelni czasie Miasto Krosno obok wsparcia finansowego (w wysokości
1 700 000 zł w latach 1999 – 2002) przekazało uczelni kompleks budynków przy ul. Kazimierza
Wielkiego oraz budynek stanowiący obecny Rektorat.
Pan Roman Zimka od początku istnienia uczelni do 2002 roku pełnił też funkcję
przewodniczącego Konwentu naszej uczelni.
O tym, jak ważne jest powstanie uczelni dla Krosna i dla niego samego, Pan Roman
Zimka mówił bardzo często podczas udzielania wywiadów do mediów.
W 2001 r. w jednym z wywiadów na pytanie o ocenę tempa i kierunku rozwoju PWSZ
powiedział „Szkoła rozwija się szybciej niż mogłem przypuszczać… Są uruchamiane nowe
kierunki i specjalności. Tworząc nowe specjalności staramy się aby ich absolwenci mieli nie
tylko perspektywę pracy, ale także możliwość kontynuowania studiów w renomowanych
uczelniach. Umowy podpisane z AGH, UJ i WSP w Rzeszowie stwarzają taką perspektywę.”

Zabiegając o bazę dydaktyczną, w kontekście miejskich inwestycji powiedział „Ważne dla
miasta było przeniesienie Zespołu Szkół nr 1 do obiektów przy ulicy Podkarpackiej w celu
zwolnienia obiektu dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej”.
W lutym 2002 r. w wywiadzie udzielonym dla Podkarpacia mówił: „Moim marzeniem
jest, żeby Wyższa Szkoła Zawodowa miała mocniejszy profil techniczny. Docelowo szkoła
powinna stać na dwóch filarach: humanistycznym i technicznym. Jeśli chodzi o kształcenie
humanistyczne bardzo ważną rolę pełni nauczanie języków – angielskiego i niemieckiego.
Dobrze byłoby, gdyby doszedł język rosyjski albo ukraiński. Chcielibyśmy, by poza istniejącymi
kierunkami technicznymi uruchomić nowe, związane na przykład ze szkłem i budownictwem
oraz – co ważne dla perspektywicznego rozwoju regionu – kierunek turystyka i sport oraz
agroturystyka.”
Mówiąc o renowacji krośnieńskiej starówki chciał aby była miejscem, które będzie
przyciągało turystów „ale równocześnie starówka ma ożyć za sprawą studentów, którzy będą
na Rynku spotykać się, odpoczywać, korzystać z kawiarni i restauracji”.
Wyrazy swojej sympatii i wsparcia dla uczelni dawał wielokrotnie dbając o jej interesy
na sesjach rady miasta, przy planowaniu budżetu czy we wsparciu działań o pozyskanie dotacji
ze środków zewnętrznych. I tu znowu o planach na 2003 rok „W centrum uwagi władz miasta
jest modernizacja obiektów dla potrzeb Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Chcemy, aby
już od 1 października młodzież zaczęła się uczyć w nowym obiekcie przy ulicy Kazimierza
Wielkiego”.
Po zakończeniu kadencji Prezydenta Miasta Krosna, Pan Roman Zimka rozpoczął
własną dzielność gospodarczą zakładając biuro Usług Projektowych, działające w branży
budowlanej, które do dziś prowadzi. Jest autorem kilkudziesięciu projektów konstrukcyjnych
budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych zrealizowanych na terenie
Krakowa, Krosna i okolic, w tym m.in. przebudowy zabytkowego kompleksu Dwór Kombornia.
Zaprojektował także i nadzorował prace przebudowy na cele hospicjum budynku po starym
szpitalu krośnieńskim, który obecnie funkcjonuje pod nazwą Centrum MedycznoCharytatywne Caritas w Krośnie.
Za wybitne zasługi i osiągnięcia został uhonorowany przez Ojca św. Jana Pawła II
orderem Św. Sylwestra
Od października 2014 roku powrócił w progi naszej uczelni, tym razem w innej roli,
stanął za katedrą, by dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami ze studentami kierunku
Budownictwa. W działalności naukowej prowadzi badania cementów szybkowiążących
i szybkotwardniejących opartych na siarczano - glinianach – wapnia. Wyniki badań publikuje
w renomowanych czasopismach naukowych, także zagranicznych. Jestem przekonany, że
efekty tych prac w niedługim czasie zmaterializują się w postaci obronionego doktoratu. Czego
Panu magistrowi serdecznie życzę.

Przedstawiłem Państwu sylwetkę mgr inż. Romana Zimki, jak łatwo zauważyć, osoby
bardzo zasłużonej dla krośnieńskiej uczelni i środowiska, a Uchwała Senatu z dnia 12 czerwca
2018 r. o nadaniu medalu Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie,
stanowi wyraz uznania społeczności akademickiej naszej uczelni dla Jego zasług i jest
dowodem naszej wdzięczności i przyjaźni dla Niego.

Krosno, 2 października 2018 r.

Prof. ndzw. dr hab. Zbigniew Barabasz

